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MINISTIÔ:RIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

Rio de Janeiro, 19 de março de 1947
Do Presidente da Liga da Defesa Na-

cional
Ao Exmo. Snr. Ministro da Educação

e SR.úde.

ASSUNTO: CONSTITUI~ÃO de 1946 - so-licita o ensino da -

I - A liga da Defesa Nacional, estando empenhada
na divulgaçã.o da CONSTITUI~ÃO e com o nobre objetivo, já con-
signado em seus EstRtutos, de congregar os sentimentos patrio
ticos dos brasileiros de todas as classes, e, ainda, de robus
tecer esses mesmos sentimentos cívios, principalmente, da
irrequieta mocidade que ora se levanta esperançada, dirige-se
a V. Excia. para solicitar-lhe determine providencias no sen-
tido de que seJa ministrado o ensino elementar da CONSTITUI-
ÇIO nos institutos de ensino secund~rios e superiore~ da Re-
uúb.l ica ,

11 - Para isto, com a devida vênia, lembra a pre-
ferencia para os seguintes temas, completando-os V. Excia,com
a sua costumeira clarividencia:

a) - vantagem e dignidade do reglmem consti-
tucional;

b) - organ í zaçjio do Estado brasileiro;
c) - nacionalidade e .cidadania;
d) - deveres e direitos dos cidad~os;
e) organizaç~o da familia e seu amparo;
f) - como devem ser apreciado os servidores

públicos civis e militares;
g) - forma legal de aperfeicoar a CONSTITUI-

çÃO;



· ..

h.) - deveres e direitos especiais do traba-
lhador em face da CONSTITUIÇ10 de 1946

(Continuaç~o do oficio da L.D.N. de 19.3.1947)
MINISTEôRIO OA EDUCAÇÃO E SAÚDE

111 - A Liga da Defesa Nacional solicita tambem
que V. Excia. se dirija aos Snrs. Governadores dos Estados e
seus Secretários de Educação, pedindo-lhes que, na última se-

:;IWI'''\.J.,~ <t:l'l" .4t:.''$j~''F

rie do ensino primário, sejam ministrados rudimentos da CONS-
of 'MIi""" ~~~~"" ~~,.~~t~TITUrçl0 de 1946, especialmente:

a) organização do Estado;
b) Que ~ cidad~o;
c) nue deveres tem o cidadão;
d) aue direitos tem o cidadão;
e) organização da familia;
f) como a infancia e a adolescência devem

apreciar o PROFESSOR, o PADRE, o SOLDADO
e o POLICIA.

IV - Fihalmente, a Liga da Defesa Naciona, consi-
derando 9. atual e patriotica campanha de a.lfabetização de adul
tos, iniciada sob o alto patrocinio de V. Excia., lembra que
as mesmas noções de ensino cívico dos adolescentes, sejam,
também, ministradas a essa classe de adultos.

V - Apresentando, desde já, a V. Excia, os agra-
decimentos da Liga da Defesa Nacional, aproveito a oportunidª

,.~de para apresentar-lhe os meus protestos de alto apreço e di~
tinta consideraçãoT

TUDO PELO BRASIL

-ª) Gene Juarez Fernandes Távora
Gen. Juarez Fernandes TávoraVice-fresidente da ComissãoExecu~iva, em exercício.
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Processo n. 465/47 Cópia do oficio do P'residen
te da Liga de Defesa Nacional,õ
qual solicita que na última sé-
rie do curso primário, sejam mi
nistrados r-udImentos da Const i":'
tuição de I 946. I

, I
O Sr. Pre&idente da Liga da Defesa Nacional no pre-I

sente oficio dirigido ao Qr. Ministro da Educação, ~s folhas 2,
item 3 - solicita providências junto aos "Srs. Governadores dos
Estados e seus Secretários de Educação, pedindo-Ihes que, na úl
tima série do ensino primário, sejam ministra.dos rudimentos ·da
Constituição de 1 946", especificando mesmo alguns assuntos que
julga de maior tmpor-bânc ia.·
.2. Louvando os altos propósitos que, certamente, dita-
ram tão justa solicitaçâo da Liga, temos a satisfação qe infor-
mar entretanto', como membro da Comissão que neste Instituto es-
tá encarregada da elaboração dos progr-amas mínimos destinados a
todo o pats, na parte que se refere ~ disciplina na qual ficou
resolvido incluir-se a "instrução moral e civ í.ca - lIConhecimen tcs
gerais especialmente aplicados a vida social,à educação para a
saúde e ao t.r-abaIho" - que o desejo da Liga veio ao enc orrt.r-odo
ponto de vista da citada Co~;ssão, pois podemos declarar já se
acharem incluidos os assuntos solicitados, na sua quase totali-
dade, Uma úní.ca omissão se verificou - "como a infância e a a:':
dole:scência devem apreciar o Padrell

•

Julgamos que, havendo um programa especial do ensi-
no de religião, melhor colocado aí ficará o assunto.
3'. ~-nos grato Ln f'o rma r'ainda que, para melhor exeeu --çao do nosso trabalho de eLabo rar- o programa de "Oonhec Iment.os
gerais especialmente aplicados à vida social, a educação para a
saúde e ao trabalholl

, procurámos compulsar e estudar os progra-
mas ora em vigor em todos os Estados, constatando, tambem, ai,a
inclusão dos assuntos sugeridos.
4. Nestas cond.í.côes , par ece-mo s que se deva responder
ao ofício em questão, agradecendo e esclarecendo aos interessa-
dos.

Celina Airlie Nina
Técnico de ~ducação.

I.N.E.P. - S.O.•}!~., 2a de abril de 1 947.
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